
Formulár pro uplatnení pripomínek, stanovisek a názoru

NÁZEV NÁVRHU OPATRENí KE KONZULTACI:

Závery prezkoumání, zda stále trvají duvody pro omezení poctu práv k využívání
rádiových kmitoctu v úsecích 27,8285-28,0525 GHz a 28,8365-29,0605 GHz
na vymezeném geografickém území Prahy.

IDENTIFIKACNí ÚDAJE DOTCENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma I název I jméno a príjmení: Vodafone Czech Republic a.s.

IC (bylo-Ii prideleno): 25788001

Kontaktní osoba (vc. telefonního císla a adresy elektronické pošty):
Petr Piš kula, 777123315, petr.piskula@vodafone.com

DUVERNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACí:

Ceský telekomunikacní úrad bude považovat zde poskytnuté informace za duverné,
pouze pokud je dotcený subjekt oznací jako duverné nebo jako obchodní tajemství.

Ceský telekomunikacní úrad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údaju oznacených jako duverné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uverejnit
podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro vedení konzultací na diskusním míste.

Datum: 30.8.2010

Jméno a príjmení, funkce oprávnené osoby:

Petr Piškula, manažer pro regulacní záležitosti

Podpis oprávnené OSOby: ~._.
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Na základe výzvy Ceského telekomunikacního úradu (CTÚ) Vodafone uplatnuje následující
stanovisko a komentáre k záverum prezkoumání, zda trvají duvody pro omezení poctu práv
v pásmu 28GHz na území Prahy:

1. Podle zákona o elektronických komunikacích lze pocet práv k využívání rádiových
kmitoctu omezit pouze z duvodu zajištení úcelného využívání rádiových kmitoctu. To dle
presvedcení spolecnosti Vodafone v praxi znamená, že CTÚ kmitoctovým plánem stanoví
v daném pásmu urcitý zpusob využití rádiových kmitoctu a není-Ii pro daný zpusob využití
možné uspokojit všechny prípadné zájemce, je nutné situaci vyrešit zahájením procesu pro
omezení poctu práv k využívání rádiových kmitoctu v daném pásmu. Takovýto "previs"
poptávky lze oprávnene ocekávat zejména u kmitoctu, které jsou urcené pro poskytování
služeb elektronických komunikací. Vodafone se tedy domnívá, že institut "pocet práv
k využívání rádiových kmitoctu" a jeho omezení, prezkoumání duvodu omezení a jeho
prípadné zrušení se primárne odvíjí od existence "previsu" poptávky nad nabídkou. Vyjde-Ii
v prubehu casu najevo, že zájem o využívání kmitoctu neprevyšuje nabídku, je možné
zahájit proces zrušení omezení poctu práv.

2. Závery prezkumu v principu ríkají, že
a) prídely není možno nekterými jejich držiteli využívat technologií s kanálovým rastrem

28 MHz
b) držitelé prídelu nevyužívají svá práva efektivne, resp. úcinne
c) rozvoj sítí stagnuje, v nekterých prípadech dochází k útlumu
d) bylo vydáno nové rozhodnutí ECC/DEC/(05)01, jehož implementace není možná za

stávají situace, kdy existují v dotceném pásmu prídely

K tomu Vodafone uvádí, že
ad a) otázka stanovení podmínek využití kmitoctu je vecí kmitoctového plánu (prípadne
výberového rízení a následného prídelu); nastane-Ii posun v technologii a stávající pravidla
nejsou již vyhovující, je treba diskutovat zmenu techto dokumentu. V soucasné dobe je
zmena prídelu již ze zákona možná. Nemožnost využití technologií s kanálovým rastrem 28
MHz tak je dle názoru spolecnosti Vodafone duvodem pro zmenu prídelu ci kmitoctového
plánu, nikoliv však pro zrušení omezení poctu práv;
ad b) je presvedcen o efektivním využívání svého prídelu, kdy využívá rozsah kmitoctu daný
prídelem a své služby poskytuje na území Prahy úmerne poptávce; ze svého pohledu se tak
domníváme, že není duvod pro zrušení omezení poctu práv; v prípade zrušení prídelu by
mohlo být ohroženo rušením poskytování našich služeb, pokud by získal na stejný kmitocet
pro jinou lokalitu individuální oprávnení i jiný subjekt;
ad c) je otázkou, zda stagnace ci útlum je zpusoben technickými duvody, které jsou
v prezkumu uvedeny, tj. nemožností u nekterých prídelu využít plne technologie s rastrem 28
MHz ci jinými skutecnostmi; pokud by stagnace byla dána technickými prekážkami Oakspíše
nasvedcují výsledky prezkumu), opet je to spíše duvodem pro úpravu znení prídelu ci
kmitoctového plánu, nikoliv však pro zrušení omezení poctu práv;
ad d) se domnívá, že opet tato otázka má být rešena prípadnou zmenou prídelu nebo
kmitoctového plánu, nejedná se však o duvod pro zrušení omezení poctu práv.

Spolecnost Vodafone je tedy toho názoru, že prezkum duvodu pro omezení poctu práv, resp.
jeho závery nenasvedcují nutnosti zrušit omezení poctu práv, ale spíše potrebe upravit
technické podmínky využívání kmitoctu (v kmitoctovém plánu nebo v prídelu) tak, aby bylo
možné využívat technologie s rastrem 28 MHz. Pokud by CTÚ zahájil technickou diskusi
ohledne úpravy využití dotcených rádiových kmitoctu, je spolecnost Vodafone pripravena se
na ní detailne podílet.

Spolecnost Vodafone tedy záverem prohlašuje, že je presvedcena, že svuj prídel využívá
efektivne a i nadále má zájem služby na dotcených kmitoctech poskytovat. Ve výsledcích
prezkumu nejsou uvedena zjištení o tom, jaký je prípadný zájem jiných subjektu o

2



poskytování služeb v daném pásmu, a proto dle názoru spolecnosti Vodafone nejsou dány
duvody pro zrušení omezení poctu práv.
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